
(Pokračování na str. 2)

CSI-C, CSI-Y/J Podûbrady 2002

X. roãník                        ãíslo 12 14. 6. - 27. 6. 2002

Pot řeby  pro  jezdecký  spor t
Výroba-Ve lkoobchod
Prodejna a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59, 798 01 Prostějov

Tel./Fax: 0508/362 267, 0508/362 483
Tel.: večer: 0508/332 107, mobil: 0602 72 10 15

Prodejna Brno: 
Veveří 109, PSC 618 00, Tel.: 05/41 21 16 17

PROSTĚJOV

Velká cena Poděbrad, ze které se před třemi lety
stala Velká cena Tarpan s.r.o., má v českém skoko-
vém kalendáři stálé místo. Letošní kalendář přidělil,
v pořadí již sedmému ročníku Velkých ceny společ-
nosti z Odolena Voda, 31. květen až 2. červen.

Současná záplava mezinárodních závodů v celé
a pochopitelně i centrální Evropě, je pro relativně
chudé středoevropské závody, navíc v zemi oddě-
lené od Evropy hranicemi, těžkou konkurencí. Po
mnoho posledních ročníků bylo pro pořadatele
poděbradských CSI zajištění mezinárodní konku-
rence stále obtížnější a většinou se omezilo pouze
na symbolickou účast několika méně významných
jedinců. Letošní ročník Velké ceny Tarpan s.r.o. se
pokusil vetřít do přízně zahraničních zájemců
vypsáním CSI-Y/J, tedy mezinárodních závodů
určených věkovým kategoriím junior a mladý jez-
dec. Takových soutěží zase není v Evropě tolik
a doufalo se, že to by mohlo zahraniční konkurenci,
alespoň našim mladým jezdcům, přilákat. Bohužel
ani toto lákadlo nezabralo a v Poděbradech vlály
jen tři národní vlajky. Vedle české již jen polská
a slovenská. Protože však jsou pro naše mladé
jezdce několik posledních let Poděbrady důležitou
zkouškou, je vypsání CSI-Y/J určitě dobrým kro-
kem. I tyto závody si musí své místo v evropském
kalendáři „vysedět“ a tak by se pořadatelé neměli
nechat prvním nezájmem odradit. Celkově bylo
v Poděbradech 95 koní. Dva jezdci z Polska si při-
vezli pět koní a dva jezdci ze Slovenska čtyři.

Zahraniční účast rozšířil ještě polský stavitel
kursů pan Lukasz Jankowski z Wroclavi. Ten byl
jednou z nejvíce chválených osobností letošních
Poděbrad. Možná snad až příliš. Jeho kursy se
vyznačovaly především nekomplikovaností a divá-
kům rozhodně nepřipravily tolik, v posledních
letech na našich kolbištích obvyklých, technicky
napínavých okamžiků. Gloriola, kterou veřejné
mínění v Poděbradech polského stavitele obdařilo,
tak spíše naplňuje přísloví o domácím prorokovi.

Poděbrady patřily nejen mladým
I letošní pořadatelství bylo ze strany společnosti

Tarpan Odolena Voda především na bedrech
J. Beranové, která se opět ukázala jako velmi
schopná a obětavá organizátorka a pozorná hosti-
telka. Čelní spolupořadatelskou pozici s ní zaujímal
A. Gladiš, který podle slov J. Beranové byl společ-
nosti Tarpan s.r.o. hlavní oporou, ale sponzorskou
pomoc nalezli pořadatelé i u mnoha dalších.

Rozpis připravil účastníkům dvě zahajovací ská-
kání (do 130 cm a dvoufázové skákání 130/140
cm). V sobotu pak specielní soutěž do 130 cm pro
juniory a mladé jezdce, která byla zároveň prvým
kolem k nedělní „140“. Stejně tak klasická skoková
soutěž do 140 cm byla započítávána jako prvé část
Velké ceny, jejíž druhé kolo do 150 cm pak v neděli
celé závody uzavíralo.

Zahajovací soutěže byly pro většinu jezdců sku-
tečně jen zahřívacím kolem a o bezchybné výkony
nebyla nouze. V první si vítězství odnesl nejrychlej-

Jiří Pecháček - VENEUR

ší ze 17 bezchybných J. Hruška na LORIETA
(Opava Kateřinky), ve druhé viděli diváci rozeska-
kování 19 dvojic a vítězství J. Jindry na RAMBEL-
LA DESCOR (Spálené Poříčí).

Sobotní první kolo soutěže pro juniory a mladé
jezdce dokázalo překonat s nulou 13 dvojic a roze-
skakování potvrdilo papírové předpoklady. Vítězství
si odnesla dlouhodobě vyrovnanou výkonnost
vykazující plzeňská dvojice M. Roubalová a CAP-
TAIN před letošním vítězem VC Ostravy T. Bajna-
rem na MGT DIAS (Baník Ostrava) a polskými juni-
ory E. Typanskou (MON AMIE) a L. Kozou (LACK).
I následující jména na výsledkové listině Z. Zelinko-
vá. K. Bardonová, V. Macánová, L. Poláková
nepatří mezi jména neznámá a jistě se dá, alespoň
u některých, očekávat další výkonnostní vzestup.

Přesto, že byly i ostatní startovní listiny plné
jmen mladých jezdců a pochopitelně i plné součas-
ných reprezentantů, z prvého kola Velké ceny
a samostatné soutěže do 140 cm, vyšel vítězně
trenér juniorského týmu a dnes již i nestor českého
jezdectví Jiří Pecháček. Ten opět potvrdil v sedle
VENEURA svoji současnou hegemonii. Ta se rok
po roce posouvá o výkonnostní stupeň výše
a v sedle VENEURA působí J. Pecháček stále
velmi lehce a sebevědomě. Tentokrát si musel
vybojovat vítězství v rozeskakování osmi dvojic, ale

o jeho bezkonkurenčnosti svědčí náskok více jak
dvou vteřin, které „nadělil“ druhému v pořadí
K. Papouškovi na ČOKOLÁDĚ (Hořovice).

J. Pecháčkovi se pak dařilo i v neděli, kdy mu
vítězství v dopolední „140“ v sedle PAPAYI uniklo
o pouhých 0,09 sekundy, o které byl rychlejší jen
R. Doležal na BOHEMIA STAR.

Ale pak již neděle patřila druhým kolům dvouko-
lových soutěží. Zahajovali mladí. Ze soboty vstupo-
valo do druhého kola 13 dvojic s nulou. Šest z nich
dokázalo tento výkon zopakovat i v soutěži o stu-
peň vyšší. Vedle čtyř našich i dvě polské dvojice.
V naší čtveřici pochopitelně nechyběli národní mistři
A. Opatrný (CLASSIC LADY) a Z. Zelinková (SUR-
RENDER 2), kterým však stačily V. Macánová
(LISETTE) a M. Roubalová (CAPTAIN). Nakonec
své mistrovství potvrdila Z. Zelinková na SURREN-
DER startující na tomto koni za stáj Bost Praha. Ze
druhého místa se radovala před dvěma polskými
jezdci V. Macánová, když právě těmto čtyřem dvoji-
cím se i rozeskakování podařilo bez chyb.

Ve Velké ceně mělo nulové zatížení osm dvojic.
Svůj náskok však postupně všichni ztráceli, až se
na již téměř jisté startovní listině rozeskakování
seřadila pětice jezdců ze součtem 4 tr. body. Zcela
poslední J. Pecháček však jako jediný nezaváhal



Z. Zelinková podali velmi zlepšený výkon (4 tr.
body). Všechny naše dvojice se tak kvalifikovaly do
nedělních finále.

Ve finále malé túry (140) se poprvé nedařilo
M. Roubalové, která se čtyřmi chybami skončila na
31. místě. Chybovaly i obě další dvojice. A. Opatr-
ný na ABC CHARLIE dvakrát
(19. místo) a Z. Zelinková
a SURRENDER jen jednou
(8. místo). Sedmi dvojicím se
podařilo kurs finále dokončit
s nulou.

Finále velké túry přineslo
pro naše barvy napětí až do
samého konce. Z. Zelinková
a CANTUS T z Tarpan Odo-
lena Voda překonali bez
chyby a dlouho to vypadalo,
že bude naše dvojice jediná
čistá. Až téměř před koncem
se o rozeskakování postarala
německá jezdkyně D. Schul-
zová na CHARMANT. V něm
pak měla výhodu druhé star-
tující, kterou plně využila.
Z. Zelinková absolvovala
v čase 48 sekund, ovšem se
dvěma shozeními. D. Schul-
zová si tak mohla dovolit
luxus pečlivé bezchybné
jízdy, kterou dokládá dosaže-
ný čas 57,34 sekund. Přesto
druhé místo naší jezdkyně
bylo senzační tečkou za těmi-
to závody. A. Opatrný a ABC
SILVIO neměli svůj den
a dokončili finále s 8 tr. body.

Z úspěchu našich jezdců
se pochopitelně radoval
i manažer skokové komise
Z. Goščík, který po závodě
řekl: Naši mladí jezdci proká-
zali velmi dobrou výkonnost
a to mě opravňuje k úvaze

SPORT REPORTÁŽE

-2-

(Dokončení ze str. 1)

Český skokový tým mladých jezdců se 7.-9.
června zúčastnil CSIYJ - A Neubeeren - Grossbee-
ren. Podle plánu odjely na závody jezdkyně
Z. Zelinková (CANTUS T, SURRENDER 2) a
M. Roubalová (CAPTAIN). Po zrušení zájezdu do
Poznaně požádala ČJF německé pořadatele
i o možnost účasti pro A. Opatrného (ABC SILVIO,
ABC CHARLIE), které bylo vyhověno. Spolu s naši-
mi přicestovali ke skokovým soutěžím i družstva
Holandska a Rakouska, současně konaných dre-
zurních CDIJY se zúčastnili navíc jezdci z Finska.

Skokový rozpis nabídl závodníkům dvě soutěžní
úrovně. Malou túru se dvěma kvalifikacemi (130-
135 cm) a pro nejlepších 40 s finále do 140 cm
a velkou túru s kvalifikacemi (140-145 cm) a finále
do 150 cm pro nejlepších 35 jezdců.

Koně CAPTAIN, SURRENDER a CHARLIE byli
určeni pro malou a SILVIO s CANTUS T pro velkou
túru.

Závody byly zahájeny v pátek 7. června hned
prvními kvalifikacemi. Protože se jezdci museli
obejít bez zahajovacího skákání, umožnili pořada-
telé všem čtvrteční jednominutový trénink na hlav-
ním kolbišti.

Naši jezdci vstoupili do soutěží velmi úspěšně.
M. Roubalová na CAPTAIN absolvovala první kva-
lifikaci malé túry (dvouf. sk. 130/135) s nulou
a skončila na 10. místě. Z. Zelinková na SURREN-
DER i A. Opatrný s ABC CHARLIE jednou chybo-
vali. A. Opatrný si vše vynahradil v 1. kvalifikaci
velké túry (140 na čas), kde s ABC SILVIO zvítězil.
Z. Zelinková na CANTUS T měla 12 tr. bodů.

Stejně jako na celém území ČR i na závodišti
v Neubeeren silně pršelo a tak v sobotu se již ská-
kalo na velmi nekvalitním povrchu. Našim koním
ani jezdcům to však nijak nevadilo a CAPTAIN šel
2. kvalifikaci (135 cm) opět čistě a M. Roubalová
se opět umístila, tentokrát na 9. místě. Z. Zelinková
a SURRENDER měli stejně jako v pátek jedno
shození, ale soutěži kraloval A. Opatrný na ABC
CHARLIE, který si po bezchybném výkonu připsal
na své konto druhé vítězství.

Ve velké túře již pro finále kvalifikovaný ABC
SILVIO v sobotu nestartoval. CANTUS T a

CSIYJ - A Neubeeren - Grossbeeren
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ani podruhé a proměnil i druhý VENEURŮV -T-
start ve vítězství. Divácká kulisa naprostého ticha
a poté euforického potlesku připomněla okamžiky
Pecháčkovských jízd před lety, kdy stál na čele
našeho jezdectví ještě zcela osamocen. Výkon
dvojice pak naznačil i možný Pecháčkův reprezen-
tační come back. Je tak docela možné, že v příštím
roce VENEUR nadělí J. Pecháčkovi k jeho blížící-
mu se životnímu jubileu i nějaký ten Pohárový start.
J. Pecháček tak začíná lámat evropské a světové
rekordy a jeho dlouhodobá celoživotní sportovní
výkonnost je obdivuhodná.

Závěrečné dekorování pak patřilo i zvláštním

Z. Zelinková - CANTUS T

naší účasti na ME mladých jezdců, které se koná
9.-11. srpna v dánské Kodani. Z. Zelinková a CAN-
TUS T by již také snesli účast v českém poháro-
vém týmu a možná se tato dvojice při některém let-
ním CSIO (Bratislava, Budapešť) či při našem
domácím CSIO v českém týmu objeví.

cenám a J. Pecháček se dočkal i ceny za nejús-
pěšnějšího jezdce, Z. Zelinková za nejlepší jezdky-
ni a pořadatel V. Hrnčiar byl odměněn jako chova-
tel nejlepšího koně českého chovu závodů, kterým
se stala GEMINI T J. Papouška.

Tak nevím
Název sloupku, který kdysi v jednom časopise

psával J. Menzel, nejlépe vystihuje otazníky, které
možná i ve vašich hlavách v průběhu závodů
nepříjemně dorážely. V Poděbradech bylo určitě
divákům i soutěžícím příjemně. Pomohlo i příjemné
počasí s nádechem přicházejícího léta. Přes tuto
pohodu příjemných středoevropských českých
závodů, pořádaných v příjemném prostředí, plném

obětavých pořadatelů, dolehla na mě vtíravá otáz-
ka. Bude to vše stačit k pořadatelství CSIO? K čes-
kému CSIO, které by se mělo konat již téměř za tři
měsíce a které by mělo vrátit českému mezinárod-
nímu pořadatelství poněkud pošramocenou pres-
tiž? CSI Poděbrady 2002 tak přímo vybídl k otázce
řediteli CSIO 2002 a členovi VV ČJF J. Sedláčko-
vi. V jaké fázi jsou přípravy na CSIO? „CSIO určitě
bude. I když nám sice zhruba před měsícem vypa-
dl hlavní sponzor věřím, že vše dobře zvládneme.
Organizační výbor se schází na pravidelných zase-
dáních přibližně jednou měsíčně. Rozpočet CSIO
2002 je ve výši cca 4 mil. Kč a v současné době
nám chybí asi 1,5 mil. Ostatní peníze máme slíbe-
né a smlouvy se budou uzavírat v nejbližších
dnech. V červenci již budeme moudřejší.“

C. Neumann
Podrobné výsledky naleznete na 
www.tjslovan.cz

L. Koza - SAVAGE (Polsko)
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CVI Frenštát 
pod Radhoštěm
Jezdecký oddíl TJ Slovan Frenštát p.R. byl ve

dnech 7.-9. června pořadatelem již X. ročníku
mezinárodních voltižních závodů. I když se na
poslední chvíli omluvili závodníci z Maďarska,
postarala se družstva z Dánska, Polska, Slovenska
a ČR a jednotlivci z Kanady a Holandska o kvalitní
konkurenci. Dvouhvězdičkové CVI bylo současně
i kvalifikací pro letošní Světové jezdecké hry.
Pochvalu si pořadatelé vysloužili od hlavní rozhod-
čí M. Eriksson ze Švédska.

V soutěži skupin se utkalo osm týmů a vítězství
si odnesla skupina Aromer Josefín z Polska před
TJ voltiž Tlumačov, SOUp Šaĺa a domácí skupinou
z TJ Slovan Frenštát.

V soutěži mužů zvítězil Necela z Košic před tlu-
mačovským Dujíčkem a Slovákem Majdlenem ze
Šaĺy. Startovalo celkem 17 mužů, z toho ve finále
15. V kategorii žen startovalo 28 závodnic, z nichž
15 postoupilo do finále. Zvítězila opět zástupkyně
ze Slovenska Dravecká z Košic před naší E. Gru-
zovou z TJ Lucky Drásov a domácí Wolfovou ze
Slovanu Frenštát.

Nejúspěšnějším lonžérem byl vyhodnocen
J. Ratajček z Polska, nejlepším koněm závodů klis-
na NICOL ze Slovanu Frenštát a odměněna byla
i nejmladší účastnice CVI 9ti letá M. Schulzová
z Drásova. -havr-

Krásní koně 
pod Blaníkem

V sobotu 8. června uspořádala společnost Art
Production K./2 M. Zapletala, známá soutěží o nej-
krásnější dívku Miss ČR, společně s Farmou Blaník
a Jezdeckým klubem Ostrov, hipologický den
s názvem Krásní koně pod Blaníkem. Velkolepě
pojatý program rámoval jezdecké závody a vyvr-
cholením odpoledne pak byla i volba nejkrásnější-
ho koně ČR. V prvním ročníku této soutěže,
nastoupilo 13 koní, které byli průřezem spektra ple-
men chovaných v ČR.

Porota složená dílem z hipologů a dílem ze zná-
mých osobností show businessu nakonec přidělila
první titul frízskému hřebci JELLE VAN DE LIN-
DENHOFF z nedalekého Pecínova majitele
M. Hory. Shodla se tak i s míněním diváků a impo-
zantní hřebec získal i ocenění Kůň diváků. Na dal-
ších místech byli vyhlášeni plemeníci SAHIB KUBI-
ŠTA a DAF ONDRÁŠ.

Celá akce však měla především zpopularizovat
koně pro nejširší publikum. K tomu přispěl nejen spor-
tovní program s atraktivními soutěžemi mini-maxi
a zrcadlovým skákáním (zde si uznání za vítězství
vysloužil 19letý KAMAZ s jezdkyní Hanušovou z Luč-
kovic), ale i další hipologické atrakce v čele se čtyř-
spřežím z Národního hřebčína. Přes kruté počasí
dorazilo na kolbiště pod Blaníkem 2 000 diváků, kteří
vydrželi až do samého závěru. foto -zapl-

JELLE VAN DE LINDENHOFF - nejkrás-
nější kůň ČR 2002

Český skokový
pohár v Kolíně

Další kolo Českého skokového poháru se kona-
lo 26. května na kolbišti v Kolíně (-ST-). Jistě
i proto se do vzdáleného Kolína vypravila skupina
jezdců z Opavy, jejichž J. Hruška zatím Český sko-
kový pohár vede. Opavský P. Humplík na MANDY
OIL TEAM také zvítězil v předposlední soutěži (-S-)
závodů. K závěrečnému „pohárovému“ -ST- pak
nastoupilo 25 dvojic. O vítězství se čtyři z nich
utkaly v rozeskakování. Nakonec si nejvíce bodů
do Českého poháru připsal J. Jindra na COWLEY
KENTAUR ze Spáleného Poříčí, který jako jediný
absolvoval i rozeskakování s nulou. O další místa
se rozdělili jezdci, kteří v rozeskakování jednou
chybovali. Druhý byl P. Humplík a ten bodoval
v Poháru poprvé. Patnáct bodů ho zařadilo na
šesté místo průběžného pořadí. Třetí příčku obsadil
v Kolíně M. Matějka na SKARA SALDO (ZOO Cho-
mutov), který ovšem soutěžil v Českém poháru
s KAŠMIREM. Ten byl se dvěma chybami desátý
a tak M. Matějka obdržel zatím jen sedm bodů,
které ho řadí na 22. pozici. Čtvrtým v -ST- byl
R. Doležal na BOHEMIA (Jezbořice) a tomu přinesl
zisk bodů v Českém poháru deváté místo. Vedoucí
jezdec Poháru J. Hruška s CALETTA AUTO SITTA
bodoval i v Kolíně, když se umístil na šestém místě
za T. Libichem na DIXON (Lysá n. L.). Upevnil si
tak vedoucí pozici v Českém poháru a nyní vede
s 44 body před J. Jindrou s 25 body a T. Bajnarem
s 22 body. Další kolo Poháru se jezdí v Litomyšli
14.-16. června.

CSIO Poznaň
Po vítězství P. Doležala ve Wroclavi se česká

skoková reprezentace na žádost polských pořada-
telů na poslední chvíli přeci jen rozhodla k účasti
na CSIO Poznaň (6.-9. června). ČR se měla
zúčastnit s kompletním týmem a v Poháru národů
se měla objevit čtveřice P. Doležal, M. Matějka,
A. Opatrný a jako nováček týmu i K. Papoušek.
Protože však těsně před odjezdem účast pro zdra-
votní indispozici KAŠMÍRA odmítl M. Matějka, byla
nakonec účast českého týmu v Poznani zrušena.

Amazonka se blíží
Ve dnech 22.-23. června uspořádá Stáj Václav

Kolín šestý ročník soutěže Amazonka, tzn. skoko-
vých soutěží určených pouze jezdkyním. Jako
každý rok bude jedna ze soutěží s názvem Amazo-
nečka (-Z-) přístupná jen dívkám do 15 let, starší
jezdkyně se pak utkají v soutěži -S-. Součástí závo-
dů bude i Hobby parkur do 90 cm pro neregistrova-
né jezdce.

Celé odpoledne moderoval Pavel Nový

Soutěže o nejkrásnějšího koně se zúčastnila i koňař-
ská rodina Holečků se svým norikem

Nechyběli ani blaničtí rytíři

Hlavní organizátor akce Miloš Zapletal měl
své želízko v ohni v soutěži pony
(M. Zapletal ml. - SAUD)
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Sportovní 
kalendáfi

14.6. Pecínov KMK ZM-L
14.-16.6. Litomyšl S- PREM.ST,T
15. 6. Hostomice-Bezdědice ZM-L
15.6. Nymburk-Hořátev ZM-ZL
15.6. Úněšov ZM-L
15.6. Most Z-L
15.6. Horní Město ZM-L
15.6. Hrabová ZM-L
15.6. Žďár nad Sázavou ZM-ZL
15.-16.6. Jemčina L-T
15.-16.6. Mariánské Lázně drez. Z-ST
15.-16.6. Liberec OM(D)-Sen Zm -S, drez. S
15.-16.6. Deštné OM-J/Y drez. S-ST
15.-16.6. Brno-Soběšice drez. Z-TT
15.-16.6. Pecínov OM -Sen Z-S
15.-16.6. Mělník ZM-L
16.6. Černožice n/L. ZM-L
16.6. Boskovice ZM-L, pony S
16.6. Orlová pony S
19.6. Mělník KMK Z-L
21.6. Mělník ZM-L
21.6. Klokočov Z-L
21.-23.6. Brno-Soběšice CDI** PREM.SG
21.-23.6. Loštice Z-ZL, CN/Z-L, CAN-B/1,2
22.-23.6. Praha Tr. ostrov Z-S přel. na 29.-30. 6.
22.-23.6. Kolín Z-S
22.-23.6. Jemčina ZL-ST
22.-23.6. Klatovy ZL-PREM.ST
22.-23.6. Karlovy Vary drez. L-ST
22.-23.6. Louny ZL-S, drez. Z-L
22.-23.6. Kladruby n.L. drez. Z-T
22.-23.6. Klokočov ZM-L
22.-23.6. Frýdek - Místek Z-S
22.6. Písek KMK ZM-S
22.6. Tábor ZM-L
22.6. Lanškroun Z-ZL, drez. Z-L
22.6. Drásov ZM-L
22.6. Telč Z-S
23.6. Svoboda n.Úpou ZL-S
23.6. Třebíč - Bažatnice ZM-Z, drez. Z-L
27.6. Mělník Z-ZL
28.-29.6. Brno - BVV (hala) S-ST
28.-30.6. Všemily Z-T
29.6. Bělčice ZM-ZL
29.6. Černý les Z-L
29.6. Bakov OP pony S+D
29.6. Čakovičky drez.Z-S
29.6. Děpoltovice pony S+D
29.6. Klatovy Z-L
29.6. Brozany ZM-L
29.6. Litovel pony S+D
29.-30.6. Hořice ZL-ST, drez.L-S
29.-30.6. Opava - Kateřinky L-PREM.ST
29.-30.6. Hrubý Jeseník ZN-L
29.-30.6. Chlaponice OM-J,Y,Sen Z-S
30.6. Záryby Z-L
1.-4.7. Mělník pony S+D
5.7. Mělník ZM-L
5.7. Hlinky pony S+D
5.7. Kolesa OM - d,J,Y CN/Z-L
5.7. Hustířany Z-S
5.7. Brno-Soběšice Z-S
5.7. Opava - Kateřinky KMK ZL-S
5.-6.7. Hrubý Jeseník ZM-L
5.-7.7. Moravský Krumlov CAN-B/1,2,4
6.7. Heroutice drez.Z-L
6.7. Unhošť ZM-ZL
6.7. Mirotice ZM-S
6.7. Jemčina ZM-L,drez.Z-L,ponyS+D
6.7. Hustířany ZM-L
6.7. Chlum ZM-L
6.7. Janov Z-L
6.7. Bolehošť drez.Z-S
6.7. Sázava Z-L,drez.Z-L
6.7. Dubicko ZM-L
6.-7.7. Čakovičky ZL-S
6.-7.7. Mělník OM-d,J,Y ZM-S
6.-7.7. Hradec Králové ZL-S
6.-7.7. Mar. Lázně KMK Z-S, PREM.ST
6.-7.7. Brno - Žebětice ZM-S, pony S
6.-7.7. Frýdek-Mýstek Z-S
6.-7.7. Opava-Kateřinky Z-S
7.7. Nymburk-Komárno Z-L

Policie v sedlech
Grand Prix a Mezinárodní mistrovství policie

v jezdectví, které se konalo pod záštitou primátora
města Brna P. Duchoně, proběhlo ve dnech 30.
května až -1. června a konalo se v jezdeckém are-
álu policie v Brně v Medlánkách. Mezinárodního
mistrovství policie ČR v jezdectví, kdy nejlépe
umístěný český jezdec se stal Mistrem policie ČR,
se zúčastnili zástupci jízdních policií z Maďarska
a Německa. Českou jízdní policii zastupovaly státní
policejní oddíly z Prahy, Brna, Zlína, Českých
Budějovic a městské policie Ostravy, Brna a Poli-
cejního prezidia Praha.

Soutěž ,ve které startovalo celkem 30 jezdců, se
skládala z drezury -Z- (1. mjr. J. Akos - PARKA -
Maďarsko), terénní jízdy - (klusovka a cross-1600
m se 17 překážkami 1. mjr. J. Navrátil - LENDRIK -
Policejní prezidium Praha), parkuru -Z-(1. pprap.
D. Kuřítková - MAJOR-1 - OJP Brno) a speciálního
policejního parkuru.

Vítězem Grand Prix a mistrem policie ČR se
stala pprap. D. Kuřítková na MAJOR z OJP Brno.
K vítězství v policejní soutěži přidala pak D. Kuřít-
ková v neděli na kolbišti v Brně Žebětíně ještě titul
Mistryně JmO ve skoku - ženy a byla i členkou
vítězného družstva JmO ve skoku.

Soutěže se konaly za pořadatelství SKP Kome-
ta Brno, Unitop, Ministerstvo vnitra-odbor sportu
a tělovýchovy a Městské ředitelství PČR. Autorem
a stavitelem tratě byl ing. Milan Theimer. -nes-

Vítězka GP a MČR policie - Dana Kuřítko-
vá - MAJOR-1

Záliš v expertní
skupině

Zväz chovateĺov koní na Slovensku jmenoval
15 člennou expertní komisi, která by měla slo-
venským chovatelům pomoci nejen s plemenář-
skou prací, ale i v celkové propagaci koní ve
společnosti a navázat i mezinárodní spolupráci.
Členem této skupiny byl jmenován, vedle slo-
venských hipologů, i ředitel Národního hřebčína
Norbert Záliš.

Slavnosti koní
Kinských

V neděli 23. června se na závodišti v Lipkách
u Chlumce nad Cidlinou koná další ročník Slavností
koní Kinských. Ty pořádá hřebčín Ostrov v čele
s manželi Půlpánovými tradičně jako jezdeckou
revue, ve které nebudou chybět atraktivní jezdecká
vystoupení v jejichž centru budou pochopitelně
koně rázu Equus Kinský.

Program začíná ve 14. 00 hodin.

Lipica bez nás
České drezurní reprezentantky Š. Charvátová

a K. Chelbergová se omluvily z plánované účasti
na CDI-W v Lipici, které se konalo 6.-9. června.
Důvodem byly zdravotní problémy Š. Charvátové
(natažený sval), která nyní podstupuje intenzivní
rehabilitaci tak, aby stihla domácí CDI*** v Brně.

CDA Kreuttal
Drezurní jezdkyně Š. Koblížková (RASPUTIN)

a V. Kadlecová (HOROSKOP) se ve dnech 7.-9.
června zúčastnily drezurních závodů CDI-A*
v rakouském Kreuttalu. Obě jezdkyně startovaly
v nejtěžší skupině soutěží a na programu tak měly
úlohy IM II, GP a GP Speciál.

V dobrém světle se představil RASPUTIN, který
byl v konkurenci 11 jezdců v IM II se ziskem
62,13 % bodů na 9. místě a v GP s 61,05 % na
osmém místě a nakonec mezi sedmi účastníky
skončil v GP Speciál s 62,65 % bodů na 4. místě.

Pro Š. Koblížkovou to byla premiéra v GP Spe-
ciál a zkouška na první vystoupení v závodě světo-
vého poháru drezurních jezdců, kterým by podle
plánu mělo být CDI-W v Ksiazu (12.-14.7.).

Spřežení přátelsky
Na pozvání polských pořadatelů se 7.-9. června

dvě česká jednospřeží zúčastnila CAN-B v Ksiazu.
Jezdci L. Kůrka (3K Poděbrady) a L. Poklop (Deni-
sa Bratronice) startovali v konkurenci osmi spřeže-
ní. Soutěž s drezurní zkouškou, dvouetapovým
maratonem a parkurem skončila pro oba naše
jezdce velmi dobře. L. Kůrka se umístil na 3. a
L. Poklop na 4. místě.

Pro L. Kůrka tak úspěšně dopadla generálka na
výrazně důležitější závody, kterými budou ve
dnech 13.-16. června CAI-A 1/2/4 v rakouském
Altenfeldenu. K našim jižním sousedům se pod
vedením M. Šimáčka vydá mohutná česká ekipa se
čtyřmi jednospřežími (T. Barták ml., L. Kůrka,
J. Koníř a R. Nesvačil) a pěti dvojspřežími (A. Sou-
kup, J. Kohout, J. Nesvačil st., J. Nesvačil ml. a
L. Jirgala).

Pro naše jednospřeží bude tato zkouška prvním
krokem na MS jednospřeží, které se letos koná ve
francouzském Conty (28. 8. - 1. 9.) a pro dvojspře-
ží pak prvou kvalifikací na alpskodunajský pohár.

Pěchouček zářil,
Papoušek vyhrál 
Ve dnech 25. -26. května se jel v Domažlicích již

39.ročník Ceny Chodska,na kterou se sjeli jezdci
nejen ze západních, ale i z východních, středních a
jižních Čech. Velmi úspěšné závody to byly pro
tachovského MilanaPěchoučka, který téměř ve
všech soutěžích zvítězil, jen v Ceně
Chodska(dvoukolová soutěž L+S) ho jedna chyba
se SIR ANTON v rozeskakování odsunula až na
třetí místo. Z vítězné ceny, kterou byl chodský
čakan, se tak nakonec radoval Jiří Papoušek na
MED. J. Papoušek se tak také nevyhnul tradičnímu
zakončení, kdy jej pořadatelé vhodili do vodního
příkopu. Tento jezdec si z Chodska odnesl i bílý flot
za druhé místo, tentokrát s koněm BARMA. -jach-

Robert a Petr chtějí
do Las Vegas

Stájová a partnerská dvojice P. Doležala a
R. Chelberg plánují v červenci pobaltské turné. Po
tři týdny by měli cestovat po CSIO v pobaltských
republikách. Seriál startů by začal na
CSI-W v estonském Tallinu (12.-14. 7.), pokračoval
by v Lotyšsku na CSI-W Riga (19.-21. 7.) a skončil
by ve Vilnijusu (26.-28. 7.) v Litvě. P. Doležal a
R. Chelgerg by v případě úspěchu mohli výrazně
posílit své šance na dobré umístění v lize centrální
Evropy, které navíc P. Doležal výborně zahájil
wroclavským prvenstvím. Dá se předpokládat, že
motivem je snaha opětovné finálové kvalifikace.
Zájezd do Las Vegas je lákavou lahůdkou a ještě
více ji usnadňuje skutečnost, že Kalifornie je
R. Chelbergovi domovem.
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Inzerce

MARO Kralovice s.r.o., 331 41 Kralovice 448
Tel.: 0182/39 77 07, Tel./Fax: 0182/39 74 18

e-mail: maro@top.cz, http://www.top.cz/maro
Prodejna Vyškov u Brna, tel.: 0603 204 606

MARO Kralovice
Pfiívûsy pro konû

●● Prodám 12ti letou klisnu A 1/1 po hříbatech, 100% zdravá, dobrá
v terénu, hodná. Cena 20.000 Kč, tel.: 0737 51 88 12

●● Prodám venkovní dvoubox pro koně, kompletně vybavený.
Tel.: 0602 61 76 41

●● Prodám 9ti letou klisnu, otec MYKONOS 10, matka LOTKA po
QUONIAM Hoštický, parkury stupně -S-. Tel.: 0604 74 83 82

●● Firma Equiservis přijme prodavačku a administrativní
pracovnici/prodavačku. Nutná znalost jezdeckých potřeb.
Info: 0602/30 85 56, p. Hakr.

●● Prod. 5l. krásného val. A1/1, hd., 4x ponožka, po zákl. výcviku,
nejlépe pro drezúru či všestrannost, vhodný pro jun.
Tel.: 0602 930 404, do 4. 7.

●● Přeprava koní - 10 Kč/1 km, ustájení, výcvik, sport - okr. Příbram.
Tel.: 0776 37 25 95, 0306 68 28 26.

●● Prodáme několik ml. koní s vynikajícím pův. pro sport, účely.
Tel.: 0607 58 86 82, 0607 58 85 65.Výsledky

Pony střípky 
ze Severní Moravy

Jezdecký sport na pony se úspěš-
ně rozvíjí i na severní Moravě o čem
svědčí následné informace:

● ve Frenštátě p. R. proběhlo
v průběhu února soustředění dětí na
cca 20 ponících, pod vedením p.
Vojáčkové, p. Vítkové a Z. Fialky

● 23. února se tři pony představili
i při závodech v Albertovci

● 12. května bylo na startu pony
soutěže v Hradci n. Mor. již 14 pony

●  1. června byla ke Dni dětí
vypsána při závodech v Trojanovi-
cích soutěž i pro pony. Patnáct pony
soutěžilo ve skoku i drezúře. Nejpo-
četnější kategorie je 8 - 12 let a v ní
si nejlépe vedl J. Vala na hřebci
GOLDCLIFF (Steally Vítková). Akce
v Trojanovicích byla celkově velmi
úspěšná a pro děti byl připraven
bohatý program s hříběcími křtinami,
oslí rodinkou a dalšími atrakcemi.

Deštivý Hradec
Nepříznivé počasí silně narušilo

průběh dvoudenních závodů v Hradci
nad Moravicí, kde však i přes vytrvalý
déšť soutěžila rozsáhlá startovní pole
jezdců. V hlavní soutěži -S- bylo na
startu 24 dvojic a čtyři jezdci se utkali
o vítězství v rozeskakování. Vítězně
z něho vyšel R. Šipoš na SULIKA
(Gesomont Bohumín) před E. Zuva-
čem na CIVIK (Steally Vítková),
D. Fialkou na ALOUBE A (Supreme
Opava) a J. Valou na FINN ARNOLD
(Spolfinn Bruntál). -jge-

Suverénní Balcarová
V areálu U vysílačky ve Staré Roli

proběhlo 1. -2. června západočeské
oblastní mistrovství ve skoku juniorů
(-L+S-) a mladých jezdců (-S+S-).
Mistry západních Čech se staly junior-
ka   J. Lahodná (LUCILLE) z Pegas
Děpoltovice) a mladá jezdkyně D. Bal-
carová (PRADAR) z Českého jezdec-
kého klubu Karlovy Vary. D. Balcarová
na PRADAR také zvítězila v obou
samostatných -S-. V prvém po roze-
skakování pěti dvojic, kde za P. Vese-
lovským (MARCO POLO) obsadila
i třetí příčku s MAKEBO. Ve druhém jí
již patřila obě první místa.

Pradar do Ruska
Tak jak jsme již informovali, stáj

Pradar v Chlaponicích ukončila svoji
činnost a manželé Motyginovi se roz-
hodovali zda se jejich další budouc-
nost bude odehrávat v ČR či v Rusku.
Nakonec padla volba na Rusko a tak
se S. Motygin již přesunul do stájí
společnosti Pradar v Moskvě a jeho
žena Zdena jej bude v nejbližších
dnech následovat. Z. Motyginová
sděluje všem přátelům, že její e-mai-
lová adresa z.motyginova@pradar.cz
je i nadále funkční a může sloužit
k případné komunikaci.

Propozice na webu
JK Heroutice oznamuje všem sub-

jektům ČJF, že kompletní propozice
na Mistrovství SČ oblasti v drezúře
všech kategorií (26. 6. 2002) a na
Mistrovství SČ oblasti ve skákání
a drezúře pony (1. - 3. 8. 2002) jsou
publikovány na internetu -
www.heroutice.cz. Na těchto strán-
kách také najdete on-line formulář,
kterým se můžete na veškeré závody
pořádané JK Heroutice pohodlně při-
hlásit. Obě mistrovství jsou otevřená.

Přeložené KMK
Sobotní déšť zapříčinil 8. června

zrušení soutěží KMK ve Staré Bole-
slavi. Závody se opakovaly v úterý
10. června.

S. Tkáč - MARKÝZA  (TJ Troja-
novice) vítěz st. obt. do 50 cm
při soutěži v Trojanovicích

Sportovní stáj
v Tuchoměřicích

(okraj Prahy v dosahu
MHD) nabízí ustájení
koní, k dispozici otevře-
ná i krytá jízdárna, sko-
kový materiál, kolotoč,
výběhy 

Tel.: 0608 977 985

Karlovy Vary - Stará Role 5. 5.
drezúra - L O- (13) 1. Jirsová -
CORÁDO (JS Jirsová Novosedly), 2.
Pelikánová - FLORESTA (SS Hájek -
Kocourov), 3. Nágrová - ELORUS (JS
Mariánské Lázně), -L 1- (11) 1. Peliká-
nová - FLORESTA (SS Hájek - Kocou-
rov), 2. Jirsová - CORÁDO (JS Jirsová
Novosedly),3. Nágrová - ELORUS (JS
Mariánské Lázně), - JD- (6) 1. Čapko-
vá - ETIKA (JS Čapková Fr. Lázně), 2.
Ronisová - GHANDI (JS Císařský ost-
rov Praha), 3. Čapková - ČAR (JS
Čapková Fr. Lázně), - S 1- (4) 1. Mare-
šová - PRINC POCKET (JK K.Vary -
Stará Role), 2. Jirsová - OHIO (JS Jir-
sová Novosedly), 3. Hybner - ROMAN
(JK K. Vary - Stará Role), - YD- (3) 1.
Čmolíková - MANGIA (JK K.Vary -
Stará Role), -Kür S- (6) 1. Čapková -
ČAR ( JS Čapková Fr. Lázně),2. Mare-
šová - PRINC POCKET ( JK K: Vary -
Stará Role),3. Ronisová - GHANDI (JS
Císařský ostrov Praha), -SG- (3) 1.
Pelikánová - PAMÍR (JS Pavlík Pocíno-
vice).

Ruda - Lány 18.-19.5. spřežení jed-
nospřeží 1. Koníř (Hrádek), 2. Cha-
loupka, 3. Nesvačil, dvojspřeží 1. Sou-
kup, 2. Jirgala, 3. Nesvačil st.

Stará Role 18.-19. 5 -ZM- děti (13)
1. Křivancová - FARAON (Pegas
Děpoltovice), -ZM- ml.koně (6) 1.
Zagermannová - DRAK (TJ Jezdec
Cheb), volba přek. do 110 (46) 1.
Slouková - BLIZARD (SJ Lentur Rosni-
ce), -ZL- (31) 1. Luža - SHONEY (JK
Plzeň), -L- (11) 1. Luža - SHARON
(Pegas Děpoltovice), 2. Kelíšek -
SCARLET (JK Šlovice - Kozolupy), 3.
Lahodná - LUCILLE (Pegas Děpoltovi-
ce), -Z- (26) 1.Kočík - CORADO (JS
Kočík Stružná), -ZL- (23) 1. Kratinová -
Chirgiz (ČJK Karlovy Vary), dvouf. sk.
110/120 (10) 1. Luža - ÚHLAVA (JK
Šlovice - Kozolupy), 2. Cachová -
ROBIN (JS Čapková-Fr.Lázně), 3.
Šímová - PETTY ( TJ Statek
Stráž/Ohří), -L- (11) 1. Luža - ELEN (JK
Plzeň), 2. Luža -ÚHLAVA (JK Šlovice -
Kozolupy), 3. Lahodná - LUCILLE
(Pegas Děpoltovice).

Frýdek-Místek 25. - 26. 5. -Z-
jun.(35) 1. Vrtná - ZNICZ (JS Staříč), -
Z- ostatní (44) 1. Šindler - GRANULIT
(JK Milostovice), -ZL- 1. odd. (46) 1.
Mikytová - GRAND (JK Baník Ostrava),

2. odd. (45) 1. Ohnheiserová - DIADÉM
(JK Hradec n.M.), -L- (33) 1. Peřichová
- ČERKA (Equicentrum Hrabová), 2.
Hentšel - SALWADOR UNION BANKA
(JK Baník Ostrava), 3. Hrůzek - ZIR-
KON (JK Frýdek-Místek), st. obt. do
100cm (39) 1. Šindelková - LION (JO
Horymas H.Město), st. obt. do 110cm
(57) 1. Kincl - CAWER (JO Horymas
H.Město), -L- (31) 1. Kučerová -
SWING (Stáj Swing), 2. Vala - FINN
GARTANA (Spolfinn Bruntál), 3. Vavří-
ková - MATES (Stáj Vavřík), -S- (14) 1.
Kučerová - SWING, 2. Vala - FINN
GRANIT, 3. Vala - FINN GARTANA
(Spolfinn Bruntál).

Domažlice 25.-26.5. -ZL- (37) 1.
Leuchter - JAIPUR (JK Tachov), -L-
(21) 1. Pěchouček - KEVIN-L, 2.
Pěchouček - PIA-DORA (JK Tachov),
3. Štětina - BOR (Holiday Horses), -ZL-
(30) 1. Pěchouček - AVION (JK
Tachov), -L- (60) 1. Daněk FERISON
(JS Schneider), 2. K. Papoušek -
MYRTHE V (JO Srnín), 3. Mayer -
MAMBA (Vspol Lučkovice), -S- (36) 1.
Pěchouček SIR ANTONY (JK Tachov),
2. Nágr - PICADOR (Mar.Lázně), 3.
Vojta - REGENT (Sokol Hř. Písek), -
L+S- (37) Cena Chodska 1. J. Papou-
šek MED, 2. J. Papoušek - BARMA (JO
Srnín), 3. Pěchouček - SIR ANTONY
(JK Tachov), 4. K. Papoušek - MYRT-
HE-V (JO Srnín), 5. Nágr PICADOR
(Mar. Lázně).

Kolín 25.-26. 5. -Z- (15) koně 1.+2.
rokem 1. Jindra - KREACE (Sp.Poříčí),
-Z- (38) 1. Šíchová - PEGY 4 (JK Arte-
mis), -ZL- (38) 1. R. Doležal - ANGELI-
KA (JS Equita), -L- (45) 1. Humplík -
MANDY OIL TEAM (Opava Kat.), 2.
Rosecká - ETOS (Panství Bechyně), 3.
Ivančo - BARON (Stropkov), -L- (27) 1.
Matějka - QUENTA EQUISTRO (Bost),
2. Kopecká - ADRIE (JK Poděbrady), 3.
Pekárková - PARÁDA (Lysá n.L.), -S-
(34) 1. Humplík - MANDY OIL TEAM
(Opava Kat.), 2. Polachová - FANY
(ZOO Chomutov), 3. Drahota - CARDI-
NAL (Hořovice), -ST- (25) 1. Jindra -
COWLEY KENTAUR (Sp.Poříčí), 2.
Humplík - MANDY OIL TEAM (Opava
Kat.), 3. Matějka - SKARA SALDO
(ZOO Chomutov), 4. R. Doležal -
BOHEMIA (Jezbořice), 5. Libich -
DIXON (Lysá n.L.).

Poděbrady CSI-C, CSI-Y/J 31. 5-2.

6. skok do 130 cm (59) 1. Hruška -
LORIETA, 2. Hentšel - REZNAK, 3.
Roubalová - CAPTAIN, dvouf. sk.
130/140 (39) 1. Jindra - RAMBELLA
DESCOR, 2. R. Doležal - BOHEMIA
STAR, 3. ZELINKOVÁ - CANTUS-T,
skok do 130 cm (32) 1. Roubalová -
CAPTAIN, 2. Bajnar - MGT DIAS, 3.
Typanská - MON AMIE, skok do 140
cm ( 31) 1. Přibyl - KORIANDR, 2. Fial-
ka - ADRIAN A/EPIGRAM, 3. Papou-
šek - LIPTON, skok do 140 cm ( 37) 1.
Pecháček - VENEUR, 2. Papoušek -
ČOKOLÁDA, 3. Hruška - LERY Auto
Sitta, skok do 140 cm (29) 1. R. Dole-
žal - BOHEMIA STAR, 2. Pecháček -
PAPAYA, 3. Papoušek - LIPTON, skok
do 140 cm (26) 1. Zelinková - SUR-
RENDER 2, 2. Macánová - LISETTE,
3. Koza - SAVAGE, skok do 150 cm
Velká cena Tarpan ( 25) 1. Pecháček -
VENEUR, 2. Zelinková - CANTUS - T,
3. Chelberg - LE CORDIAL S, PREM. -
ST- (21) 1. Zelinková - SURRENDER
2, 2. Poláchová - FANY, 3. Roubalová -
CAPTAIN, PREM. -T- (24) 1. Opatrný -
SILVIO, 2. Pecháček - VENEUR, 3.
Tretera - LUSSI.

Jeníkov 1.-2. 6. spřežení jedno-
spřeží 1. Barták ml. (Favory Benice), 2.
Dušková, 3. Exnar, dvojspřeží 1. Hrou-
da (Němčice), 2. Nesvačil ml., 3. Cer-
man (Jeníkov), čtyřspřeží 1. Jirásek
(Robousy), 2. Kastnerová (Mor. Krum-
lov), 3. Barták st. (Favory Benice).

Trojanovice 1.6. pony a koně drez-
úra P-5 (6) 1. Tkáč - ATREI (Trojanovi-
ce), P-4 (9) 1. Vala - GOLDCLIFF (Ste-
ally Vítková), Z 2 (4) 1. Kotrcová -
JAVORA (Frenštát), skok stupň. obt.
do 50 cm (13) 1. Košnarová - KAREL 1
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f irma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všech-

ny druhy vozíků možnost leasingu

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ

Tel./fax: 019/745 19 14

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

tel. 00420-165-62 31 53, 0608 97 99 82, fax 00420-165-62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 0616/622 774 tel.: 07/81 52 30
fax:0616/ 631 085

Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebí-

či prodej veške-
rých jezdeckých potřeb na
splátky.

Nový český katalog jezdec-
kých potřeb firmy Equisport
na požádání zašleme na
dobírku.

Naše zboží můžete
nakupovat také

v internetovém obchodě 
http://www.equi-shop.cz 

http://www.v2000/sedla.cz

Podrobnější informace -
objednávky, na adrese: 

EQUISPORT 
Žižkova 505, Třebíč 674 01

Tel./fax: 0618-84 04 27, 

e-mail: equisport@atlas.cz, 
equisport@volny.cz

http://:www.equisport.cz

EEEEQQQQUUUUIIIISSSSPPPPOOOORRRRTTTT    ----     DDDDooookkkkuuuullll iiii lllloooovvvváááá
Velkoobchod s jezdeckými potřebami

Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 0618-820 577  mobil. tel.: 0602-723325

-zásobuje prodejny a prodejce nejširším sortimentem veškerých potřeb pro
koně a jezdce v České republice

Katalog a ceníky prodejcům na požádání zašleme, u nových prodejců uvítáme
osobní nebo alespon telefonický kontakt

Sedla CTD – španělský Stübben opět na našem trhu
– kompletní řada za velmi výhodných cen

skoková sedla – hluboká, kontaktní, speciály, všestranná i drezúrní sedla

Špičková jezdecká výstroj od švýcarské firmy STÜBEN - celoživotní záruka na kvalitu
Stübben nerez program - udidla, třmeny, ostruhy, vysoká kvalita z nerezavějící ušlechtilé oceli za výhodné ceny

Žádejte naše zboží u svých prodejců Rádi zodpovíme veškeré Vaše telefonické i písemné dotazy
Maloobchodní prodej - Equisport-Studenec, Žižkova 505, 674 01 Třebíč - Tel.: 0618/840 427, fax: 0618/26 128

✄

✄

(Havránek), ZLPS (2) 1. Tošenovská -
KELLY 4 (Krnov), ZLPA (7) 1 Tošenov-
ská - LUCKA 11 (Krnov),. ZLPB (4) 1.
Vernerová - ARTUR 4 (Trojanovice),
stupň. obt. do 50 cm pony S (2) 1
Vala - KRYŠTOF (Spolfinn), pony A (8)
Tkáč - MARKÝZA 3 (Trojanovice), pony
B (4) Cumanová - GITA (Frenštát),
stupň. obt. do 70 cm (9) 1. Vernerová
- ARTUR (Trojanovice), ZLPA,ZLPS
(12) 1. Košnarová - KAREL 1 (Havrá-
nek), ZLPB (9) 1. Nytrová - ŠOŠON
(Beskyd Dobrá), stupň. obt. do 100
cm děti + jun. (15) 1. Parůžková -
SANTA (Trojanovice), ost. (18) 1. Holy
- LIBERO AMANDA (Čeladná), dvouf.
sk. 110/120 děti + jun. (9) 1. Gračková
- SÁRA 7 (Javorník Trojanovice), ost.
(17) 1. Holy - LIBERO AMANDA
(Čeladná).

Stará Role 1.-2.6. drezura -L 0- (7)

1. Jirsová - ml. - CORÁDO (Novosed-
ly), -S 0- (6) 1. Marešová - PRINC
POCKET (Stará Role), -YD- (4) 1.
Čmolíková - MANGIA (Stará Role), -
JD- (6) 1. Šretr - CATO (Ústí n.L.), -
SG- (7) 1. Jirsová - OHIO (Novosedly),
skok -ZL- (28) 1. Kadlec - SAMURAJ
(Kanička), -L- (24) 1. Luža - FARAON
(Pegas Děpoltovice), 2. Straka -
MORAVA (Straka), 3. Lahodná -
LUCILLE (Pegas Děpoltovice), -S- (10)
1. Balcarová - PRADAR (ČJK KV), 2.
Veselovský - MACO POLO (Veselov-
ský), 3. Balcarová - MAKEBO (ČJK
KV), dvouf. sk. 110/120 (17) 1. Straka
- MORAVA (Straka), -S- (17) 1. Balca-
rová - PRADAR, 2. Balcarová - MAKE-
BO (ČJK KV), 3. Straka - MORAVA
(Straka), OM skok jun. (10) 1. Lahodná
- LUCILLE (Pegas Děpoltovice), OM
skok ml. jezdci 1. Balcarová - PRADAR
(ČJK KV).

Drásov 1.6. -Z- (42) 1. Rusek -
ALMA 2 (Pegas International),
dvouf.skok. 100/110 (38) 1. Rusek -
AGNES (Pegas International), -ZL- (17)
1. Tůmová - MYKOS (JK Samson),
post. obt. do 120 cm + žolík (14) 1.
Veselá - FERNARDO (JK Eclipse),
Drásov 2.6. drez. -Z 1- (6) 1. Barbořík -
ŠARM (TJJ Lucky Drásov), -Z 1- (10) 1.
Kolářová - ROMEO 2 (TJJ Lucky Drá-
sov), -Z 3- (8) 1. Skripová - PRIMA 1
(JK Skrip Dobročkovice), -Z 3- (11) 1.

Dulinková - LOMBARD (JK Nefrit), -
L 2- (8) 1. Skripová - PRIMA 1 (JK
Skrip Dobročkovice), -S 2- (3) 1. Jančá-
řová - D’ARTAGNAN (JK Vega), pony -
P5- (5) 1. Erbeková - LIPAN (Moravská
jezdecká spol.).

Havlíčkův Brod 1. 6. drezura -L 0-
(8) 1. Beránková - KAGAR (JK Besi
Náchod), -L 5- (11) 1. Kružíková - BAR-
NEY (JK Certa Brno), -JD 97- (8) 1.
Půlpánová - AVALON-(JK Troja Praha),
2. Půlpánová - DAF ONDRÁŠ (TJ
Equus Kinský), 3. Škardová - HAJDAS
(SJK Havl.Brod), -YD 98- (10) 1. Sigis-
mondi - EXCALIBUR (JK Samson), 2.
Škardová - PEREBOR (SJK
Havl.Brod), 3. Kružíková - PRINT (JK
Certa Brno), -IM I- (6) 1. Jeřábková -
HELIO (SJK Havl.Brod), 2. Sigismondi -
EXCALIBUR (JK Samson), 3. Kružíko-
vá - PRINT (JK Certa Brno).

Brno Žebětín 2.6. MJmO ve skoku -
senioři, -ZL- (22) 1. Podsedníková -
OREGON (JK Very Brno), -L- (25) 1.
Kuřítková - MAJOR-1 (JK SKP Kometa
Brno), -S- (5) 1. Lidmila - PRIMO (TJ
Moravan ), MJmO-ženy -L- (19) 1.
Kuřítková - MAJOR -1 (JK SKP Kometa
Brno), družstva -L- (4) 1. Brno-3 (Kuří-
ková - MAJOR-1, Lidmila -AMICUS-K,
Smékalová-SANDRA), muži -S- (5) 1.
Lidmila - PRIMO (TJ Moravan).

Hradec nad Moravicí 8.-9.6. -ZM-
koně 1. rokem (17) 1. Urbanský -

BIANCA (Supreme Opava), dvouf.
sk. 100/110 4.-5. letí (24) 1. Špalková
- MARTEX JOKER (JK Caballero),
děti + jun. (14) 1. Ohneiserová - DIA-
DÉM (Hradec n.M.), sen. (26) 1. Švi-
horová - FLORAN (Epona Jistebník),
dvouf. sk. 110/120 děti + jun. (13) 1.
Stixová - LOVING (Starý mlýn Opava),
sen. (30) 1. Konvička - DUEL 1
(Nákelný), -L- (14) 1. Šipoš - CITA
A (Gesomont Bohumín), 2. Hrůzek -
ZIRKON (F-M), 3. Tomková - LOZAN
(Baník), dvouf. sk. 100/110 děti + jun.
(8) 1. Vitásková - NEON (Opava Kate-
řinky), 4.-5. letí (3) 1. Živníčková -
NAGÁNO (Hradec n.M.) sen. (21) 1.
Konvička - FALADA (Bukanýr Kužel-
ka), dvouf. sk. 110/120 (15) 1. Hent-
šel - SALWATOR UNION BANKA
(Baník), sen. (32) 1. Konvička - FALA-
DA (Bukanýr Kuželka), -L- (42) 1.
Zuvač - CIVIC (Steally Vítková), 2.
Ondryáš - KLÉLIA (Frenštát), 1. Zuvač
- HÁJKA (Steally Vítková), -S- (24) 1.
Šipoš - SULIKA (Gesomont Bohumín),
2. Zuvač - CIVIC (Steally Vítková), 3.
Fialka - ALOUBE A (Supreme Opava),
pony -A- do 50cm (11) 1. Košnarová -
KAREL 1 (JK Havránek), -B- do 70 cm
(4) 1. Vernerová - ARTUR 4 (Trojano-
vice), pony handicap ZLP, pony
S a A (11) 1. Košnarová - KAREL 1
(JK Havránek), pony -B- (4) 1. Tkáč -
CINDA/AURA (Trojanovice).


